
Riihimäen Lasinpuhaltajakerho juhlii 40-vuotista taivaltaan 

 

Sulan lasin salat  

 
Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon 40-vuotisjuhlien yleisötapahtumaa Sulan lasin salat vietetään Riihimäen 
Lasiaukiolla lauantaina 21. huhtikuuta. Ohjelmassa on paitsi lasinpuhallusta myös musiikkia ja muistoja 
Räntsälästä. Lisäksi juhlapäivänä julkaistaan Lasinpuhaltajakerhon historiikki ja Internet-sivut. 

Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon juhlavuoden merkeissä vietetään yleisötapahtumaa teemalla Sulan lasin 
salat. Tapahtuma pidetään Riihimäen Lasiaukiolla 21.4.2012 klo 12 - 15 yhteistyössä Lasismin ja Verstakon 
kanssa. Päivän aikana yleisö voi seurata lasinpuhaltajien työskentelyä ja pääsee itsekin kokeilemaan 
lasinpuhallusta. Lasinpuhaltaminen on lapsille maksutonta, aikuisilta veloitetaan valmiista esineestä 20 
euron tarvikemaksu.  

Riihimäen Työväenyhdistyksen soittokunta musisoi puolen tunnin ajan klo 12 ja 13. Vanhan lasitehtaan 
ruokalassa voi klo 14 kuulla Risto Hytösen muistoja lapsuudesta Räntsälässä eli lasitehtaan alueella. Tämän 
jälkeen ruokalassa pyörii vanhoja lasiaiheisia filmejä. Nähtävillä on myös valokuvia ja lehtileikkeitä 
lasinpuhalluksesta sekä kerhon tapahtumista. Yleisötapahtumassa on myytävänä juhlapäivänä julkaistava 
Kerhon historiikki sekä muistoesineitä ja kortteja. 

Juhlan kunniaksi iltapäivän aikana on ilmainen sisäänpääsy Lasimuseoon, jonka tehdasosastolla lasitaiteilija 
Pertti Meriläinen vetää opastetun kierroksen klo 14. Aamulla kutsuvierasvastaanotolla päivän aloittaneet 
Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon jäsenet jatkavat illan tullen juhlapäivää vielä jäsenjuhlassaan Lasitehtaalla. 

Kerho perustettiin ammattitaidon vaalimiseen ja virkistystoimintaan 

Maaliskuussa 1972 perustetun Kerhon säännöissä sen tehtäviksi säädettiin lasinpuhaltajan ammatin 
vaaliminen ja arvostuksen säilyttäminen sekä jäsenien virkistystoiminta järjestämällä jäsenille tilaisuuksia 
ajatusten vaihtoon ja seurusteluun keskenään.  Ennen kerhotoiminnan rekisteröimistä oli istuttu yhdessä 
ajoittain epävirallisesti ja selvitelty myös maan muiden tehtaiden puhaltajien liittymishalukkuutta. 
Alkuvaiheessa kaikki jäsenet olivat kuitenkin joko Riihimäen Lasilla tai Kumelassa työtä tekeviä puhaltajia ja 
myöhemmin myös postipoikia. 

Aina 1970-luvun puoliväliin oli lasinpuhaltajan ammatti varteenotettava nuoren miehen tulevaisuuden 
tavoite Riihimäellä. Lasinpuhaltajaa arvostettiin, koska tiedettiin, että ammatti vaatii kädentaitoja, 
erityisosaamista sekä hitusen taiteellisuutta, ja se antoi kohtuullisen elannon monelle 
riihimäkeläisperheelle.   

Jäsenistöstä työkseen lasia puhaltaa enää vain nuorimmat, muut nauttivat eläkepäivistä. Useimpien 
lasinteko päättyi jo ennen eläkeikää maailmankaupan vapautumisen salliman ulkomaisen halpalasin 
tuonnin syötyä Suomen tehtaiden kyvyn pärjätä kiihtyvässä hintakilpailussa. Perinteinen lasinpuhallustyö 
jatkuu kuitenkin taas kaupungin uusissa hyteissä. 

Säännöllisiä kokoontumisia Lasinpuhaltajakerholla on nykyisin kuukausittain kahvitapaamisen merkeissä. 
Vireä kerho kokoaa tapaamisiinsa runsaasti niin vanhoja kuin nuoria lasinpuhaltajia. Lisäksi Kerho järjestää 
retkiä sekä tapahtumia, joista kaupunkilaisetkin pääsevät nauttimaan. 


